
 

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з 

радіоактивними відходами» 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик «Послуги з омонолічування 5 та 6 ярусу відсіку Д1, 5 ярусу 

відсіку А1 Спеціально обладнаного приповерхневого сховища твердих радіоактивних відходів 

(СОПСТРВ) КВ «Вектор». Код ДК 021:2015 - 99999999-9 Не відображене в інших розділах», 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
 

 (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 

відходами», Код ЄДРПОУ: 37197102, м. Чорнобиль вул. Кірова,52, 07270, Категорія - Юридична 

особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання 

 

 Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з 

омонолічування 5 та 6 ярусу відсіку Д1, 5 ярусу відсіку А1 Спеціально обладнаного приповерхневого 
сховища твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) КВ «Вектор». Код ДК 021:2015 - 99999999-9 Не 

відображене в інших розділах 

 
 Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2023-03-28-004752-a  

 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4 800 000,00 грн. 

Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена згідно абзацу 2 пункту 2 розділу ІІІ Примірної 
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами) «Про 

затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», а саме: Для 
розрахунку очікуваної вартості можуть використовуватись ціни попередніх власних закупівель замовника 

(UA-2022-10-17-010488-a) аналогічних послуг з урахуванням індексу інфляції, які приведені до єдиних 

умов. Як інформаційні джерела використовуються: для індексу інфляції - офіційний вебсайт Державної 
служби статистики України 

 

Розмір бюджетного призначення: 4 800 000,00 грн., Державний бюджету України, спеціальний фонд 

КПКВК 2708090 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін надання послуг: з 

дати укладання договору по 21.12.2023 року  
Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб підприємства. 

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі: 

 

Найменування 
Од. 

вим. 
К-сть 

Місце виконання робіт  

Послуги з омонолічування 5 та 6 ярусу 

відсіку Д1, 5 ярусу відсіку А1 Спеціально 

обладнаного приповерхневого сховища 

твердих радіоактивних відходів 
(СОПСТРВ) КВ «Вектор». Код ДК 021:2015 

- 99999999-9 Не відображене в інших 
розділах 

послуга 
1 

(одна) 

Комплекс виробництв 

«Вектор» ДСП «ЦППРВ»,  в 

зоні відчуження території, що 

зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 
Київська область 

 
 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-28-004752-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-17-010488-a

